
	

Plaça de la Vila, 13  08680 – Gironella (Berguedà) 
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AUTORITZACIÓ ACCÉS A MENORS D’ENTRE 16 I 18 ANYS 
Cal adjuntar còpia del DNI del pare/mare/tutora 

 
Jo,          amb DNI                  
i telèfon     

 
DECLARO ser pare/mare/tutor/tutora legal del menor 

 
Nom:         de anys, amb 
DNI     
 

I L’AUTORITZO A ACCEDIR A LES FESTES DE SANT ROC 2021  
el dia       
 
ACCEPTO 
• Que el/la menor complirà les normes, a tots els efectes, des de l’accés a la instal·lació, durant la 

celebració de l’esdeveniment i fins la sortida del recinte, segons les obligacions i previsions 

contemplades en la normativa de celebració d’espectacles públics aplicable a Catalunya, 
Decret 112/2010 del 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives.  

• Que assumeix la responsabilitat per qualsevol dany patrimonial i/o personal que pugui 

efectuar el/la menor a terceres persones.  

• Que l’accés dels menors al recinte implica l’autorització perquè l’Ajuntament de Gironella 
pugui publicar-ne imatges, ja sigui als canals propis o dels mitjans de comunicació, sempre 

sense finalitat comercial i segons el que estableix la legislació vigent sobre el dret a la pròpia 
imatge  

• Que eximeix a l’Ajuntament de Gironella, de tota responsabilitat si el/la menor es treu la 
polsera que l’identifica com a tal i que accepta totes les conseqüències que se’n puguin 

derivar.  

• Que eximeix a l’Ajuntament de Gironella, entitat que organitza Sant Roc 2021, de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’accés de l’esmentat menor al espectacle del dia a dalt autoritzat, 

així com també qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 
 

 
 
 

 
 
 
 Signatura del pare/mare/tutor/tutora legal 
 
 
Responsable: Ajuntament de Gironella. Finalitat: Gestionar les peticions formulades i l’enviament de 
comunicacions referents a l’activitat inscrita. Legitimació: Consentiment de l’interessat. Destinataris: Les 
dades seran exclusives per l’Ajuntament de Gironella, i en cap cas seran cedides. Drets: Accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades. Pots exercís els teus drets mitjançant escrit a 
l’Ajuntament de Gironella, Pl. De la Vila, 13 08680 – Gironella o per correu electrònic a 
gironella@gironella.cat 
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AUTORITZACIÓ ACCÉS A MENORS D’ENTRE 16 I 18 ANYS 
Cal adjuntar còpia del DNI del pare/mare/tutora i de la persona responsable 

 
Jo,          amb DNI                  
i telèfon     

 
DECLARO ser pare/mare/tutor/tutora legal del menor 

Nom:         de anys, amb 
DNI     
 

I CONFIRMO QUE (escollir una de les següents opcions) 
       Acompanyo al menor  Autoritzo com a acompanyant major d’edat a: 

 
Nom:         , amb DNI   
i telèfon    

 
I L’AUTORITZO A ACCEDIR A LES FESTES DE SANT ROC 2021  

el dia       
 

DECLARO: 
• Que	l’acompanyant	del	menor	en	serà	el	responsable	i	vetllarà	pel	seu	benestar	i	seguretat,	així	

com	també	del	compliment	de	les	normes,	a	tots	els	efectes,	des	de	l’accés	a	la	instal·lació,	
durant	la	celebració	de	l’esdeveniment	i	fins	la	sortida	del	recinte,	segons	les	obligacions	i	
previsions	contemplades	en	la	normativa	de	celebració	d’espectacles	públics	aplicable	a	
Catalunya,	Decret	112/2010	del	31	d’agost,	pel	que	s’aprova	el	Reglament	d’espectacles	públics	
i	activitats	recreatives.		

• Que	com	acompanyant,	coneix	el	contingut	de	l’esmentada	normativa	i	en	especial,	les	
especificacions	relatives	a	l’accés	de	menors	a	recintes	on	se	celebrin	espectacles	públics,	
concerts,	etc….,	previstos	a	l’article	53	i	següents.			

• Que	l’acompanyant	accedirà	al	recinte	amb	un	màxim	de	5	menors	i	haurà	de	presentar	a	tal	
efecte,	un	full	signat	per	cada	menor	d’edat.		

• Que	assumeix	la	responsabilitat	per	qualsevol	dany	patrimonial	i/o	personal	que	pugui	
efectuar	el/la	menor	a	terceres	persones.		

• Que	l’accés	dels	menors	al	recinte	implica	l’autorització	perquè	l’Ajuntament	de	Gironella	pugui	
publicar-ne	imatges,	ja	sigui	als	canals	propis	o	dels	mitjans	de	comunicació,	sempre	sense	
finalitat	comercial	i	segons	el	que	estableix	la	legislació	vigent	sobre	el	dret	a	la	pròpia	imatge		

• Que	eximeix	a	l’Ajuntament	de	Gironella,	de	tota	responsabilitat	si	el/la	menor	es	treu	la	
polsera	que	l’identifica	com	a	tal	i	que	accepta	totes	les	conseqüències	que	se’n	puguin	derivar.		

• Que	eximeix	a	l’Ajuntament	de	Gironella,	entitat	que	organitza	SANT	ROC	2021,	de	qualsevol	
responsabilitat	derivada	de	l’accés	de	l’esmentat	menor	al	espectacle	del	dia	a	dalt	autoritzat,	
així	com	també	qualsevol	altre	perjudici,	dany	i/o	responsabilitat	que	pugui	patir	el	menor.	

	
	
	
	
	
	
										Signatura del pare/mare/tutor/tutora legal.                                 Signatura de la persona autoritzada.  
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Responsable: Ajuntament de Gironella. Finalitat: Gestionar les peticions formulades i l’enviament de 
comunicacions referents a l’activitat inscrita. Legitimació: Consentiment de l’interessat. Destinataris: Les 
dades seran exclusives per l’Ajuntament de Gironella, i en cap cas seran cedides. Drets: Accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades. Pots exercís els teus drets mitjançant escrit a 
l’Ajuntament de Gironella, Pl. De la Vila, 13 08680 – Gironella o per correu electrònic a 
gironella@gironella.cat 
	


